
Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

Správce: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČO: 00063797, telefon: 222 805 
111, e-mail: posta@praha8.cz 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 222 805 653,                                                                                                                     

                                                                                                                 e-mail: eva.janeckova@praha8.cz   

1 účel zpracování ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z ESF. 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. 

3 právní titul pro zpracování  
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 

správce vztahuje. 

4 kategorie subjektů údajů 
Zpracovatelé posudků, technické a projektové dokumentace 

vlastníci dotčených pozemků a budov. 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, firma, adresa, IČO. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích 

• Ministerstvo pro místní rozvoj 

• řídící orgány příslušných operačních programů 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 
49 odst. 1 druhého pododstavce 
GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle platných pravidel poskytovatele dotace, (po dobu udržitelnosti 
projektu). 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

• Listinná podoba - ukládání dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či nahodilému přístupu 

• Elektronická podoba – MS2014+ - řízení přístupu 
nadefinováním přístupových oprávnění 
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Správce: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČO: 00063797, telefon: 222 805 
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1 účel zpracování 
ZPRACOVÁNÍ REKLAMACÍ (BUDOVY FINANCOVANÉ ALESPOŇ 
ČÁSTEČNĚ Z ESF) 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
GDPR 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. 

3 právní titul pro zpracování  
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

4 kategorie subjektů údajů 
• Osoby jednající za dodavatele a zhotovitele,  

• insolvenční správci. 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, firma, adresa, IČO. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích 

Řídící orgán příslušného operačního programu. 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 
49 odst. 1 druhého pododstavce 
GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle platných pravidel poskytovatele dotace, (po dobu udržitelnosti 
projektu). 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

• Listinná podoba - ukládání dokumentace způsobem 
zamezujícím neoprávněnému či nahodilému přístupu 

• Elektronická podoba – dokumenty ve formátu PDF - řízení 
přístupu nadefinováním přístupových oprávnění 

 

 


